




PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 
 
 

Entre o MUNICÍPIO DO BARREIRO, com sede em ____________, pessoa coletiva nº 

____________________ representada pelo Presidente da Câmara Municipal do 

Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho, (estado civil e morada), na qualidade de 

primeiro acordante; 

 

A FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ, com sede em ______________, pessoa coletiva 

nº ____________, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia do Barreiro, 

António Marques, (estado civil e morada), na qualidade de segundo acordante; 

 
 

Cláusula Primeira 

No âmbito do presente Protocolo, é constituída a Oficina de Apoio ao Domicílio da 

Freguesia de Santo André, enquadrada no Projeto “Barreiro Solidário – Movimentar 

Vontades”, que se traduzirá na dinamização de uma ação social pró-ativa, assente em 

princípios nucleares, tais como: 

a) o reconhecimento da igualdade de oportunidades como forma de combater as 

desigualdades sociais; 

b) a intervenção baseada numa lógica de responsabilização; 

c) o desenvolvimento de medidas territoriais, através da criação de dinâmicas de 

potenciação dos recursos e competências locais. 

 
 

Cláusula Segunda 

A Oficina de Apoio ao Domicílio da Freguesia de Santo André têm como principal 

objectivo prestar pequenos serviços e reparações na residência permanente de 

munícipes da freguesia, em situação comprovada de maior vulnerabilidade social, 

designadamente por velhice, dependência, deficiência e isolamento, exceptuando-se a 

habitação social municipal e a habitação arrendada cujas reparações sejam da 

responsabilidade do senhorio . 

 
 
 
 
 



Cláusula Terceira 

As entidades referenciadas neste protocolo de cooperação são as que integram o 

projeto, sem prejuízo da eventual adesão de outras entidades que venham a ser 

complementares para melhor alcançar os objectivos propostos. 

 
 

Cláusula Quarta 

Para a concretização e desenvolvimento da Oficina de Apoio ao Domicílio os 

acordantes obrigam-se a: 

a) Orientar a sua atuação em conformidade com normas estabelecidas para o 

funcionamento das Oficinas de Apoio ao Domicílio; 

b) Implementar os procedimentos administrativos de gestão e informação que 

garantam a transparência e rigor na prestação de serviços; 

c) Adotar a Oficina de Apoio ao Domicílio como parte integrante das respostas de 

cada entidade parceira; 

d) Garantir a eficácia da Oficina de Apoio ao Domicílio, assegurando o bem-estar 

dos beneficiários e o respeito pela sua dignidade; 

e) Avaliar regularmente o funcionamento da Oficina de Apoio ao Domicílio. 

 
 

Cláusula Quinta 

Tendo presente as entidades que subscrevem este Protocolo, bem como os objetivos 

gerais da Loja Comunitária, os acordantes obrigam-se a: 

 

1. MUNICÍPIO DO BARREIRO 

a) Disponibilizar um kit de ferramentas destinado a apoiar a “Oficina de Apoio ao 

Domicílio”  

b) Potenciar, no âmbito do Núcleo Executivo do CLASB, o trabalho em parceria de 

modo a rentabilizar recursos para dar resposta às situações de carência 

económica sinalizadas; 

c) Incrementar o projeto das Oficinas de Apoio ao Domicilio estabelecendo novas 

parcerias. 

 

2. FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ 

a) Assegurar a coordenação da Oficina de Apoio ao Domicilio; 



b) Analisar e decidir sobre a cedência dos consumíveis e outro material inerente à 

prestação do serviço, assim como da respectiva mão-de-obra; 

c) Assegurar a prestação dos serviços inerentes à Oficina de Apoio ao Domicilio, 

designadamente: 

• Arranjo ou substituição de fechaduras e torneiras; 

• Substituição de lâmpadas; 

• Transporte, entrega e instalação de ajudas técnicas; 

• Outras pequenas reparações e/ou apoios materiais a serem 

consideradas. 

 
 

Cláusula Sexta 

O presente protocolo tem a duração de um ano, a contar da data da sua assinatura, 

sendo renovável por iguais períodos, sem prejuízo da sua denuncia por parte de 

qualquer dos outorgantes, mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima 

de 30 dias em relação ao termo do prazo inicial ou da sua renovação. 

 
 
Feito em duplicado, aos ____ dias do mês de ________ de 2013 
 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 

_________________________________________ 
(Carlos Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho) 

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, 
 
 

_________________________________________ 
(António Marques) 

 
 


